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Isz Amerikos
AMERIKA TURES 
ATSTATYTEUROPA
I IO SZIAI KAREI.
I ____1
i Atlantic City, N. J. — Kal
bėdamas ant susirinkimo ban- 
Įkieriu czionais, daktaras Mar
tens Nadler, isz New Yorko uni
versiteto, tarp kito ko kalbėjo 
buk Suv. Valstijos jau turėtu 
rūpintis apie atstatyma sunai
kintos Europos perkarę ir tuos 
Sklypus kurie geistu gyventi 
kaip gyvena Amerika ir turėti 
imalszu gyvenimą ir ramybe.

Kada tik Europine kare pa
sibaigs, ne tik Europa ’bet ir 
visas svietas nusprens ‘kad tik 
Suv. Vaisi., gales atstatyt su
griauta Europa ir pastatyt ja 
[vėla ant kojų ekonomiszkai, pi- 
Įūigiszkai ir atstatyme.

Szitas Vyrukas isztik- 
i ruju Kietai Miegojo
' Dannebrog, Neb. — Czionais 
gyvena farmeris, kokis tai 
Petras Sondergard, kuris yra 
papratęs kietai miegoti ir nie
kas jam neperszkadina nes ne
įtari paczi'ufes.

Bet viskas turi savo rūbe
liu... tik ne pas ji, kada jis 
miega. Ana diena perkūnas 
Įtrenkė in jo narna. Perleke jis 
per Ikuknia, pataikindamas in 
Įkamina ir nutraukė dali stogo, 
tris dalis namo ir nustume jo 
lova, kurioje jis gulėjo, net tris 
pėdas in szona.

Kada kaimynai subėgo, far
meris tryne savo akis, gerai 
Ida nesuprasdamas kas su juom 
Įatsiltiko.

Nužudė Motina Trijų 
į Vaiku Ir Pats Save 
i ----
' Green Bay, Wis. — Franas 
Collier, 41 metu, varytojas tak- 
įsi'kebo, nuszOve motina trijų 
yaiku, Mrs. Marian Maedke, 29 
metu, po tam pats sau atėmė 
gyvasti.

Pagal kaiminkos apsakyma 
tai Collier nuo keliu sanvaieziu 
ateidavo pas mdtere neduoda
mas jai pasilsio su savo nuo- 
brodumu o kėlės sanvaites au
gai buvo per palicija praser- 
getas kad duotu ramybe mote- 
rei. ’Sztai ana diena vela jis at
ėjo pas motere ’bet toji pasislė
pė nuo jo. Tada nuėjo in moky
kla ir užklausė jos trijų vaiku 
kur yra ju motina, vaikai at
sake kad yra namie. Vėla nuėjo 
iri narna ir priverstinai insiver- 
že in vidų. Locnininke namo 
po tam iszgirdo tris szuvius ir 
nubėgus ant viršzaus pažiūrė
ti įkas atsitiko, rado du lavo
mis ant grindų. Colliėr’buvo ne- 
yedes o motere buvo persisky
rus su savo vyru penkis me
tus.

9 MAŽOS MER
GAITES SUDEGE

DEGANCZIAM NAME.

Jackson, Ky. — Devynios 
mažos mergaites sudege dega n- 
ežioje prieglaudoj del apleistu 
vaiku, dvylika iszsigialbejo su 
dviems dažinretojoms o locni- 
ninkas su paezia baisei apdege. 
Manoma kad peczius ’buvo už 
daug inkaites ir truko nakties 
laike nuo ko prieglauda užsi
degė. Toji vaiku prieglauda 
randasi apie 15 myliu nuo czio
nais tarp kalnu.

Senatorius Ir Jo Pati 
Žuvo Eksplozijoj

Ocean City, Md. — Senato
rius David W. Steele ir jo pati, 
isz Ocean View, Del., likos už- 
muszti ir trys kiti skaudžiai 
sužeisti laike eksplozijos ant 
ju laivelio ant kurio žuvavo. 
Pakrasztinei sargai, matydami 
nelaime, tuojaus iszplauke ant 
mariu ir iszgialbejo sužeistuo
sius ir tuos kurie laikėsi užsi
kabinę prie laiveliu. Gazolinas 
eksplodavojo laivelyje ir tas 
buvo priežastim nelaimes.

Tik Po 9 Metu Su
siprato Kad Likos

Perszautas
San Francisco, Cal. — Juo

zas DeGenova ana diena pra- 
sze palicijos kad sujeszkoltu 
žmogų kuris ji paszove in gal
va devyni metai adgal nes ta
da DeGenova nežinojo kad li
kos paszautu ir tik dabar apie 
tai persitikrino. Devyni metai 
adgal jis sukrito nuo staigaus 
skausmo, dirbdamas prie ga
zolino stoties ir mane kad jam 
pataikė szmotas itrukstanezio 
guminio rato kada inleidinejo 
in ji orą. Ana diena daktaras 
apžiūrėdamas jo žaiduli, rado 
galvoje revolverine kulka ir 
tas buvo priežastim jo skaus
mo. Dabar mano kad tai buvo 
darbas “juodos rankos” drau
gavęs ir meldžia palicijos kad 
surastu kaltininką.

§ .'Tik Kanadoje pasididina 
Auginimas kiaulių—po dvi kas 
(minuta.

Burdingierius Nužudė 
Savo Drauga

Wilke$-Barre, Pa. — Mrs. 
Mare Klouse, kuri laiko bur
dingierius ant Metcalf uly- 
czios, nuėjus ant virszaus, užti
ko Bena Macevicziu, 38 metu, 
gulinti ant. grindų kambarėly
je kuriame miegojo drauge su 
Chaliu Riszke, 54 metu, nužu
dytas. Ant grindų gulėjo su
kultos borikos ir viskas iszme- 
tyta o Benas gulėjo ant lo
vos ‘girtas su daugeliu žaiduliu 
■ant veido ir kūno kuri vėliaus 
nuveže in ligonbute ant gydy
mo. Abudu vyrai buvo ant pa- 
szialpos ir matyt buvo pasige
ria kad tarp ju kilo musztyne.

VOKIECZIAI BOMBARDAVO 
SZV. POVYLO KATEDRA

Daug Žmonių Užmuszta —
Kare Su Japonija Nre apsis au

go jama — Amerikonai 
Apleidžia Shanghaju

KRUUPO
DIRBTUVES

BOMBARDUOTOS

London. —> Daugiau kaip 
szimtas Vokiszku eroplanu už
klupo ant miesto nuleisdami 
daug bombų pataikindami ant 
Szv. Povylo puikios katedros 
kuria badai sunaikino. Dauge
lis žmonių likos užmuszta. 
Taipgi sunaikino keliolika se
nu ir dideliu namu. Tuom pa
ežiu sykiu Vokiecziai bombar
davo daugeli vietų Valijoj ir 
kitas dalis Anglijos, padaryda
mi milžiniszkas bledes.

Szv. Povylo Katedra yra 
viena isz žymiausiu Anglijoje, 
jos boksztas siekia in padanges 
365 pėdas. Toje katedroje bu
na karunavoti Angliszki kara- 
lei per daugeli metu. Kiek pa
daryta bledes per Vokiecziu 
eroplanus tai da nežine nes 
paskutines žinios per reidio isz 
Londono daug apie tai neskel
bia. Žinosime apie tai vėliaus. 
Visa Anglija labai persieme to
kiu pasielgimu Vokiecziu kurie 
neturi paguodones del Dievo 
maldnamiu. Toji katedra kasz- 
tavo milijonus doleriu ant pa
statymo ir daug metu praėjo 
pakol ja užbaigė.

Washington, D. C. — Tarp 
Suv. Valstijų ir Japonijos kas 

Nuo Puodu Ant Visokiu Kariszku Innagiu

Anglija, neturėdama daugiau aluminum ant padirbimo kariszku innagiu, melde gy
ventoju kad paaukautu senus aluminum puodus ir kitokius dalykus padirbtus isz tojo 
metalio. Žmones su mielu noru paaukavo tuos senus puodus ir dabar darbininkai per
dirbinėja juos ant visokiu kariszku innagiu ir eroplanu.

diena yra didesnis pavojus su
sirėmimo ir todėl Amerikonisz- 
ka f lota, kuri randasi Havajoj, 
sziadien yra sudrutinama ir 
daug laivoriu likos in ten nu- 
siunsti ant užėmimo savo dins- 
tu. Jeigu prie kares daeitu tai 
musu flota galėtu greitai nu
plaukti in Japonija isz Hava- 
jos. Daug Amerikonu Shang- 
hajuje pasirengineja apleisti 
Kinus ir važiuot in Amerika 
nes jiems grasina didelis pavo
jus.

Vela Japonai kerszina bom
barduoti Burmos kelia jeigu 
Anglija pavėlins atidaryti taji 
kelia del Kinu kad galėtu siun- 
sti per ji savo kariuomene.

London. — Dideles kariszkos 
dirbtuves Kruppo, Essene ir 
daug aliejaus dirbtuvių Ham
burge likos sunaikintos per 
Angliszkus eroplanus, miestas 
dega. Ant Bremo paleido pen
kiolika bombų sunaikindami 
amunicijos dirbtuves ir kitus 
valdiszkus namus.

Anglija prisipažysta kad 
nuo prasidėjimo kares likos už
muszta 8500 žmonių ir 13,000 
sužeista per Vokiszkas bom
bas.

Camden, N. J. — Naujas kon
traktas likos pasiraszytas tarp 
darbininku RCA reidio dirbtu
ves.

LIETUVYS
PRISIPAŽINO

KAD NUŽUDĖ SAVO 
GASP AD INE.

Scranton, Pa. — Vincas Ales- 
kauskas, 50 motu, prisipažino 
sude buk jis nudure ant smert 
savo gaspadine 2 diena Jida- 
jaus. Vincas labai buvo užvy- 
dus savo gaspadinei kuri jo 
meiles neprieme ir it as buvo 
priežastim jos nužudymo. Po 
tam pats sau norėjo atimti gy
vastį bet užmanymas nepasi
seko.

Trys Rusiszki Virszin- 
inkai Suszaudyti

Moskva, Rusija.— Trys Rus- 
iszki virszininkai, inspektoriai 
vyno, liko® suszaudytais už ap- 
gavysta ir ėmimą visokiu ky- 
sziu ir vagysta daugybe vyno 
isz valdiszku monopoliu.

—■ Amerikoniszkos ligon- 
butes sunaudoja kas miniuta po 
penkis įsvarus bovalnos.

— Amerikonai myli užlai
kyti savo automobilius czystai 
ir žibaneziai, todėl sunaudoję 
kas minuta palituros (polish) 
už 7 dolerius.

Gulėjo Prie Lavono 
Per Septynis Metus

Pavogė Isz Antgrabio Mergina, Paguldė Ja In 
Lova Savo Name, Ir Taip Laike 

Ja Per Septynis Metus
Key West, Fla. — Karolius 

Tanzler von Cosel, 70 metu am
žiaus, mokytas daktaras, likos 
uždarytas kalėjime už pavogi
mą lavono merginos kuria lai
ke pas save, lovoje, per septy
nis metus. Buvo tai Elena Ho
mo, persiskyrus nuo savo vyro, 
kuri mirė 1931 mete, turėdama, 
tada. 22 metus. Per visa taji lai
ka senukas laike savo mieg- 
kambaryje mergina. Su Elena 
jis susiejo 1929 mete, jo ligon- 
buteje, kur ji gydėsi ant džio
vos o kad jis buvo eksrei spin
duliu operai!orius ir tyrinėtojas 
ligų todėl geide ja. iszgydyt ir 
labai insimylejo in ja. Bet mer
gina mirė 1931 mete o in du 
metus po tam Cosel aplaike pa- 
velinima nuo jos szeimynos 
kad iszkasti jos kuna ir patal
pinti antgrabyje ’kuri pastate 
savo kasztu anlt kapiniu. Vė

Žuvo Eidama Pakvies
ti Savo Drauges Ant

Partes
Chicago. — Devynių metu 

mergaite, Dolorosa Franks, SO- 
47 Loomis uty., nesusilaukė 
szvensti savo gimimo dienos 
sukaktuves ir neteko paragau
ti “ birthday cake ’ ’ kuri jai isz- 
kepe jos motina.

Motina iszkepus taji pyraga, 
nusiuntė dukrele nueiti pas sa
vo drauges ir pakviesti jas ant 
partes. Nudžiugusi maža Dolo
rosa iszbego anlt ulyczios ir ėjo 
pas drauges bet gal maustyda
ma apie gerus laikus kokius 
turės ant tos partes, eidama 
skersai kelia ant Morgan uly., 
mergaite nemato ateinanti sun
ku troka kuris ant jos užvažia
vo ir sultryne jos maža kuna, 
mirdama ant vietos. Vietoje 
džiaugsmo szeimyna turėjo 
szermenis. Troka vare James 
Burrell, nuo 339 S. Trumbe.ll 
ulyczios.

Krokodiliaus Kaulai 
Turinti 70 Milijonu

Metu Senumo
Trenlton, N. J. — Ana diena 

vaistinis departamentas seno- 
viszku užlieku rode žmoniems 
kaulus 36 pėdu ilgio krokodi
liaus, kuris turi gal daugiau 
kaip 70 milijonu metu senumo 
po tam bus patalpintas vieti
niam muzejuj. Kaulai tojo seno 
krokodiliaus buvo iszkasti pel
kėse artimoje Sewell, Glouces
ter pavielte, New Jersey, per 
darbininkus kurie taisė plentą.

§ Amerikoniszki hotelei 
perka kas minuta už 20 doleriu 
visokiu toriel'ku ir puoduku.

liaus Cosel iszvoge jos lavona, 
nuveže slaptai namo, kur ja pa
dabino ir paguldė in lova.

Mirusios merginos szeimyna 
pradėjo ji nužiurineti ir ana 
diena vienas narys szeimynos 
iszeme varanta ii’ nuejas pas 
Cosel padare krata jo name 
kur surado nebaszninke. Kada 
ji palicija pradėjo kvosti tai at
sake kad jis nenorėjo kad taip 
patogi mergina gulėtu grabe 
todėl bandė ja atgaivint su pa- 
gial’ba eksrei spinduliu ir tikė
jo kad ja pasiseks atgaivyt ir 
in du metus po jos mireziai isz- 
kase pasiėmė namo ir paguldė 
lovoje. Lavonas buvo aplietas 
su vaszku ir nesupuves.

Cosel neturi jokiu prieteliu 
ne giminiu ir gyveno kaip pus- 
telninkas. Dabar likos paimtas 
ir 'bus tyrinėjamas kaipo ne
sveiko proto.

Kerta Malkas Turėda
mas 112 Metu

AVestminster, Cal. — Fran- 
eiszkus Maritinez, apvaiksz- 
cziodamas savo 112 metu su
kaktuves savo gimimo dienos, 
vietoje szvensti taja iszkilmin- 
ga diena tai kirto malkas del 
savo pro-anuko. Senukas dir
ba ant farmos savo vaiku nes 
be darbo jam butu labai nuobo
du.

Kanada Tures Puse 
Milijono Kareiviu

Ottawa, Kanada. — Kanada 
neužilgio turės puse milijono 
kareiviu ateinanezia vasara, 
kurie buvo paszauklti ant vis- 
iszko tarnystes ir rezervu. Szia
dien Kanada turi apie 150 tu'ks- 
taneziu kareiviu kurie tarnau
ja namie ir užrubežyje o tuju 
kurie randasi ant namines tar
nystes, turi apie 112 tukstan- 
cziu vyru.

Chicago, Ill. — Susirup'ines, 
kad kariuomene gali paimti du 
jo jaunus šuniu®, Antanas Mau
kus, nuo 2329 So. Hoyne Avė., 
isz Westside, bandė nusiszauiti. 
Jis sunkiai pažeidė sau galva.

NedeĮldieni kas tai szeimynoj 
iszkele privalomo kareiviavi
mo reikalą, ir prasidėjo gin- 
czas. Sūnūs Antanas ir Louis 
suisirupinuisi tęva ramino, kad 
juos įieszauks bet tas negelbė
jo. Jis užsidarė mieg-kambary- 
je ir ten 'bandė suvaryti kulka 
sau in galva.

— Kanada pargabena kas 
minuta už 20 doleriu pamaran- 
cziu (oranges.).

J------ -----------------------------------------------
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Kas Girdėt
Buvo laikas ir tai ne taip se

nei, kada žmones pirszitais ro
de ant praeinanezio milijonie
riaus kalbėdami: “Ana eina 
milijonierius.” Žiurėjo paskuiI 
einanti su nusistebėjimu, iszsi- 
žioja, rodos paregėjo koki ne
paprasta dievaiti.

Tieji laikai jau dingo ir žmo
nes dabar neiszsižioja pamate' 
milijonierių nes ju jau priviso 
kaip grybu po lietui.

iNorints .tieji žmones pastojo 
turtingais bet akyse žmonių jie 
yra. “niekuom.” Nežino kuom 
jie yra ir maža aityda atkreipia 
ant saves nuo kitu. Tokius tur- 
czius žmones nepažysta tiktai 
bankos o sziaip jokios svarbios 
roles tarp visuomenes neatlo- 
szia. Yra tai kirminai kurie 
minta žmogiszku 'krauju.

tikisi ju aplaikyti Uz Suv. Val
stijų.'

Vėliname jiems pasekmes nes 
kuo daugiau kareiviu, tuo ge
riau butu del Anglijos. Bet Žy- 
delei gal pabijojo parako nes 
lyg sziai dienai nieko negirdėt 
apie itaja “2 
viskas nutilo.

Pasirasze Ant Taikos, Tarp Dvieju Sklypu .Balkszvas szviesos stulpas vis' kopecziu, mėgino neszti bet bu-L" 
teja prie tabernaklio; rodos, j vo per sunku. Tuo (tarpu ga.tve- 

menulis' taip pat nori je artėjo žingsniai ir balsai.
ar
senas
pamatyti savo Vieszpati, apsi
gyvenusi nuodėmingoje žemė
je.

Tyli, tyli naktis. Retai taip
mina. Visi miega, ilsisi; ir sene-
e bažnyczios kampe... Tik kaž- Į Bet s

New Yorke likos atloszta se
kanti scena vienam isz itenaiti- 
niu parku o žinoma kad ten ga
lima. visko sutikti.

Sėdi sau kokis jau senyvas 
žmogelis, tarne prie jo prisiar
tina. kitas žmogus kuris pate- 
mino kad pirmutinis iszrodo 
jam negerai todėl užklausė jo: 
“Ar tamista sergi? Gal tau ka
me galiu prigialbelti ? Kaip ta- 
mistos pravarde?

“Rytoj tamista dažinosi vis
ką isz laikraszcziu,’” atsake 
malszei nepažinstamas ir krito 
nuo suolelio negyvas.

Isztikruju buvo tai malszus 
žmogelis kuris nenorėjo nieko 
apie save Užduoti.

La ikrą szcziai apraszineja 
apie akyva atidengima prie 
upes Dehen, Anglijoj.

Moksliszki tyrinėtojai kas
dami prie (tosios upes, prie ku
rios randasi senos kapines- isz- 
kasė dideli medini dalykai Prie 
tolimesniu tyrinėjimu persitik
rino kad tai didele valtis turin
ti 25 metrus ilgio ir 5 metrus 
ploczio. Toje senoje valtyje su
rado urnas (kielikus) kuriuose 
radosi pelenai, gal but vieno 
isz turtingu Angliszku vadu. 
Szale ttos urnos surasta viso
kiu auksiniu ir sidabriniu pa- 
puoszu. Toji valtis paeina, gal 
isz szeszioliikto szimtmeczio.

Naktinei kliubai New Yorke 
yra dideli biznei nes ju tenais 
randasi net 1200. Paežiam Man
hattan yra ju 500. Ant vedimo 
tokiu kliubii reikia turėti pave- 
linima pal'ieijos. Dabar palici- 
ja Uždavė paliepima tiem kliu- 
bamskad tarnai duotu savo pit* 
sztul antspaudas ir turėtu tam 
tikrus bilietus ant ju pažinimo 
nes tuose kliubuose peržengi- 
neja labai tiesas ir randasi vi
sokiu Vokiszku sznipu kurie 
randasi tenais ant tarnystes.

Tarp Dominikoniszkos re publikos ir Amerikos likos 
pasiraszyta nauja taika per sekretorių Cordell Hull ir ge
nerolo Rafaolo L. Trujillo ir tokiu budu likos drucziau su- 
riszta prietelysta tarp tuju sklypu.

Petras, vos surankiojas grobi, 
pranyko už szventoriaus. Jau 
auszo dangus, raudo, debese-' 
liai pamiszkemis slinko, lauk
dami gerosios globėjos saules.

szi, iszlindusi isz gauruotu' 
miszku, greit pasislėpė už de-Į 
beselio... Ji paraudo, susigėdo, 
kad turi szviesti tokiems nedė
kingiems žmonėms.

Ryta žmones pamate nakties' 
invy’kius. Senele su sūnumi —< 
jie dar buvo apalpę — buvo nu
gabenti in ligonine. Nors laz-

koks sznabždesys perskrodžia 
mirties tyla.

— Kazy, turi kopeczias?
— Turiu.
— Statyk, tik tyliai. Tie vei

dai gali iszgirsti.
Kopeczios atsiremia in rau

dona mūra. Vyrai lipa augsz- 
iyn, Užpjauna stiklus ir nulei-| Fįn™

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Yra 
gule, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi. '

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

SZ VENT VA GIS

Kaip kauluota mirtis prade
da žiūrėt žmogui in akis, tada 
szaukesi prie Dievo. Taip ir su 
nėkureis bedieveis 'kurie yra 
novos labai drąsus ir tankei už
sipylė makaule mėgsta pliovo- 
ti ant Dievo kurio nepažysta. 
Ana diena vienas tokis atausze- 
1U, kada pradėjo griaudet ir 
žaibuot tai nuo treczio augszto 
tropais nusirito žemyn ir vos 
sprando sau nenusisuko, mat 
pabijojo perkūno. Kitam fabri
ke Filadelfijoj tūlas bedievis 
nusilaužė abi kojas tai prasze 
paszaukt kunigą ir prie liudin- 
toju iszpažino savo kaltes. Isz- 
tikro navatnas daigtas kad ar- 
sziausi bedievei be kunigo ne- 
mirszta. Tokiu bedieviu būti 
neužsimoka, velu'k janczium ar 
arkliu vadintis ne kaip bedie
viu.

! Koki žingsni progrese Lie
tuvei padare czionais Ameri
ka? Daugumas tikybia atmeta; 
tamsybes debesiu aptemdyti! 
Ąr ilgai da taip bus? Ar-gi nie
kad jau Lietuvei nepabus? Jau 
didelis laikas!

Senas paprcitis yra. kad kos- 
tUmeris vis turi tiesa ir reikia 
jiems būti mandageis kaip tai 
atsitiko ana diena aptiekoriui 
Mendėlio Mendelsono, isz Ne
wark, N. J. Kokis tai kostume- 
ris kuris atejas in aptinka ne
ves pirkti cigara, padavė jam 
doleri ir altkiszes revolveri in 
jo krutinę paszauke: “Atiduok 
brolau pinigus”. Aptiekorius 
visai tuom nenusigando tiktai 
suriko ant visos gerkles: 
“Neszkis laukan pakol esmių 
geras ir kantrus”.

Banditas paklausė tojo pa
liepimo, nelaukdamas ant resz- 
to, dūme per duris o aptieko- 
rihs paskui ji. Persigandęs 
banditas, manydamas kad ap
tiekorius mano ji atiduoti in 
palicijos rankas, nusistebėjo 
kada Užgirdo paskui save 
szaukėnti aptiekoriu: “Žmo
gau, sustok! Pasiimk savo resz- 
ta kuri užmirszai! ’ ’

Kada banditas sustojo, ap
tiekorius jam intėike 90 centu 
reszlto ir su'gryžo malszei in ap
tinka. — Taip, 'biznierius turi 
būti mandagus savo kostume- 
riui ar jam patinka ar ne.

Miestelyje Logan, N. Caro- 
linoje platinasi nauja tiikeji- 
mi'szka szaka kurios tiesos už
draudžia vyrams skustis, kirp
tis plaukus, nevalia, kirptis na
gus ir nieko nedirbti tik gar
bint Dieva. — Juk kvailiu ne
reikia sėti ne toli jeszkoti.

Kas Darosi Kožna
Minuta

ILGA, siaura gatvele, Tamsa 
dengia visa tai, kas sziurpu 

nukreczia padoru žmogų. Tik 
vienas gatveles 'kampas ap- 
szviesbas. Isz ten su blankia 
szviesa ateina ir neaiszkus bal
sai; mat, varszai 'žmones kar
oliuose gerymuoše nori pa
skandinti savo vargus ir skaus
mus. Tik nežino, kad tas ap- 
svai'ginanltis džiaugsmas yra 
ateinanezio skausmo pradžia.

Staiga ten sugirgžda durys 
ir is'zsiverczia. būrys svyrūojan- 
cziu jaunuoliu. Pasigirsta, bai
sus keiksmai. Ju akys paraudę, 
žvilgsnis klaikus. Visi — netur
tingi, nuskurę miesto darbinin
kai. Tacziau vienas, visu jau
niausias, daugiausia nuplyszes 
ir suvargęs. Buvę gražus garbi
niuoti plaukai dabar suterszti, 
pilni purvo, sudribę ant raudo
nos kaktos, akys baltos, žandai 
indulio, pamėlynavo o žvilgs
nis... jo nėra, sielos veidrodis 
sud'au'žyltas... Užkliūdamas už 
kiekvieno kampo, szokineda- 
mas per szeszelius kaip grio
vius, vis svyruoja pirmyn, kol 
sustoja, prie iszgverusiu varte
lių. Su dideliu triukszmu inei- 
na ir isztai, prie durti ji sutinka 
sena, žilaplauke senele. Ji ne
miega, nors visi jau ilsisi, nors 
per kiaura dienele jos rankos 
mirko vandenyje, plaudamos 
baltinius. Ji drebanezia szirdi- 
mi lauke to savo mylimo sūne
lio, savo Kazelio, savo vientur- 
czio, senatvės paguodos. O ko
kis skausmas suspaudė mylin- 
czia, meiles isztroszkusia moti
nos szirdi, kai tarpduryje pa
mate savo sunu, nusigėrusi, 
vienmarszkini, apiplyszusi!

— Kazeli, tu. ir vėl... Dievulė
li mano!

— Kas tau, vėla bumbi! kla
no pinigai, asz geriu. Duok val-

tirpo. Tas sunu sziek tiek su- 
minksztinb beit tik tiek, kiek 
suminkszteja sausas molis, su- 
vilgintas keliais laszais.

— Tai ka asz darysiu ? —- su
murmėjo.

— Bet, mano sūneli... — kal
bėjo motina, priejuoste szluios- 
tydama aszaras, — kur tavo 
naujasis szvarkas, kuri tau nu
pirkau.

— Matai kad nėra, ko klau
si?

Vėl motinai skausmo durtu
vas: jos kruvino prakaito vai
siu sūnelis pragėrė.

1 Jeigu tavo draugui yra nuo
bodus gyvenimas tai pasakyk 
jam kad sau užsiraszytu “Sau
le” o bus tau už tai dėkingas.

— Pietinė Almeria, 20 re- 
publikui, dabar Iperkineje isz 
Suv. Valst., tauku už 15 dole
riu kas minuta.

— Amerikonai tiki in in- 
sziuirenc ir a'pdraudima savo 
gyvascziu. Kompanijos aplai- 
ko kas minuta po 13,000 doleriu 
insziurenc kas minuta. ■

■Svietas labai nusistebėjo 
kad neit Žydai ketina sutverti 
savo (armija kuri kovotu prie- 
szais Vokieczius ir Italija, pri- 
gialbedami Anglijai. Toji Žy- 
diszka armija .sząuktu rekrutus 
įsz viso svieto bet daugiausia

— Amerikai kasztuoja po 
100 doleriu kas minuta maityti 
prasižengėlius kalėjimuose ir 
kitdsia vietosią, kur yra užda
ryti kaltininkai.

—■ Amerikas dilba daug
potpieros isz skuduriu, suiiaudo-1 aszaros 
damas 2000 svaru skuduriu kas skruostais ir 
minuta už 35 dolerinis.

■ s

— Mano suliniu, mano sūnau... 
— kalbėjo senele užkimusiu, 
verkianeziu balsu, —/■ ka tau 

' duosiu? Pati nuo ryto ne kąs
nelio burnoje neturėjau, dabar 
vOs pastoviu, visa diena dirbu
si.

—■ Kas man darbo su tavimi? 
Duok valgyti ir įtiek!

— Kazeli, ar taip tu kalbi sa
vo motinai, tai, kuri...

Žodžiai užsikirto, skausmo 
buvo per daug, gerkle- pritvin
ko aszaru ir senele pravirko, 
pravirko del savo sunaus pa
laidūno. Sidabrines, dideles 

nuriedėjo iszvagotais 
sumirko žeme.

I Motinos szirdis1 isz skausmo

Vos saulute užslinko už na
mu ir pasieniais užvieszpatavo 
tamsa, sena, susikuprinusi se
nele, retais žingsniais..slinko in 
bažnyczia. Iszvag'otas, pagel
tęs veidas šlepe didžiuli skaus
mu, akys1 žiurėjo, žiurėjo tolyn, 
kažko jeszkojo. Pagaliau sene
le pasiekė priemiesezio bažny
tėlė ir tyliais žingsniais inejo. 
Puolė ant keliu' priesz savo 
Vieszpati ir meldėsi, prasze ge
rąjį JeZu stiprybes ir jegu 
kaneziose, meldavo ir savo su
lini Kazeliui Szv. Dvasios. 
Szaltuose namuose jos niekas 
nelaukia, niekas nemyli, ežia 
prie takernaklio randa ji ra
mybes, paguodos. Prie Kris
taus kojų pasiliktu amžinai, 
nes Jis ja myli, ramina, gydo 
sielos žaizdas ir drąsiną kan- 
czi'oje. Ozia iszsipasakoja ir 
apie savo Kazeli. Sztai, kai Ka
zelis buvo mažas, ji glostė jo 
garbiniuota galvele, mokino, 
glaudė prie savo krutinės. Gal
vojo, kokia busianti laiminga, 
kai Kazelis užaugs, rūpinsis sa
vo motina. Atsimena, kai viena 
Ketverga visa szeimyna pasi
aukojo Szv. Szirdžiai, pasiau- 
kbjo ir mažasis Kazelis, Jėzaus 
Szirdis ir ji priėmė... Kazelis 
augo, susidėjo su blogais drau
gais, užmirszo Dievą ir savo 
motinos meile. Dažnai ji per
spėdavo sūneli! Bet visa veltui, 
veltui... 'Senele pakele žila gal
va, aszarotomis akimis pažiu
rėjo iu itabernakli ir sake: “O, 
Vieszpatie, pasigailėk jo!” 
Dar ilgai, ilgai senele meldėsi, 
kol nuvargusi užsnūdo. Zakris
tijonas, užrakindamas bažny
czia, jos ne nepastebejo.

Naktis. Blankus pilnaveidis 
menulis paslaptingai žiuri po 
bažnyczios Įauga, spinduliu 
paslaptingai žiuri po bažny-' Petras, 
ežios Įauga, spinduliu pluoksz- 
tai prasiveržia pro stiklus.

Ižiia žemyn.
— Dabar nuleiškime virvines 

kopeczias.
Viskas baigta. Vyrai inlipa 

in bažnyczia.
— Na, Petrai, in darba, turi

me pasigriebti visus szventus 
indus, — pasznabžda Kazys.

Vagys artėja. Lipa žemyn. 
Prieina. Tabernaklis uždary
tas.

— Kazys, smogtelk kirviu, 
atszoks!

Kazys stovi bet szirdis dre
ba... Atsimena, kai kunigas isz- 
imdavo isz to namelio taure su 
Ostijomis ir jis tada eidavo Ko
munijos... Sakydavo, priėmė 
visagali Vieszpati. Kažin, gal 
tikrai ežia Jis gyvena ?

— Kvaily, — suurzgė Pet
ras, — ar dar abejoji?

Kazys pakelia kirvi, vėl mi
nutėlė stabteli.

— Bailys, — nusispjovė 
draugas.

Tas žodis viską nugalėjo. 
Kazys trenkė kirviu iii taber- 
nakli. Bažnyczia, suskambėjo, 
sudejavo, aidas daužėsi in vi
sas sienas, aimanavo, jartum, 
bjaurėjosi tuo baisiu darbu.

— O, Vieszpatie, ka jus da
rote? pasigirdo užkimęs moters 
balsas.

Vyrai sustyro, bažnyežioje 
mirtina tyla. Staiga pasigirsta 
moters žingsniai. Ji bėga Viesz- 
paties gel'beti, jau tiese gyslo
tas rankas ir norėjo Užtraukti 
isz s’zveuiivagiu taure... Tik 
staiga vienas ju kirto per gal
va, peczius.. Senele, tyliai su
dejavusi kaip pakirsta drebu
le, susmuko. Tai padare Kazys, 
nors ir pažino, kad tai jo moti
na.

— Dabar, Petrai, skubėkime. 
Tie velniai gali užeiti, mane ne
noromis baime ima, kažka blo
go jaueziu.

— Kad tik turime, ko reikia, 
visa kita — nusispjauti — 
s'znabždejo szventvagiai.

— Žinoma, Dievo nėra, ko 
mums bijoti?

Gryžta senu keliu. Virvinė
mis kopecziomis prilipo savo 
namu langa. Petras laimingai 
palipo ir lauke draugo. Bet Ka
zys, apsvaigęs nuo baisiu in- 
vykiu, jautės kaip nesavas, jam 
svyravo murai, mate dvi virves 
mirgėjo langai o ežia, tartum, 
pirsztu durk, taip pasidarė 
tamsu. Jau pasiekė Įauga, Sie
kia kojomis kopeczias. Rankos 
sustyra, jau pirsztu galais jau- 
czia kopeczias; pasileidžia... 
kopeczios pasvyra, Kazys dar 
griebiasi, itacziau veltui.

— Oi, oi... — suskambėjo bal- 
sas, Sugirgždėjo kopeczios, pa
sigirdo trenksmas ir vėl tylu, 
tylu; užėmusi kvapa, tylėjo 
nakti, gal džiaugėsi, kad nu
baustas piktadarys.

— Kazy, ar eisime, kaip jau
ties? — sznabžda prislinkęs

žmogui nedaug bintu kenke bet 
senelei — priartino mirti. Nu- 
szvitusiu veidu, pravertomis 
lupomis, kartojaneziomis mal
dos žodžius, gulėjo pabalusi, 
nusilpusi, laukdama Užgany
tojo. Sunkus gyvenimas jai at
rodė malonus kelias in dangų, 
ji dėkojo už visus, visus kryže
lius ir kanezias: nieko neturė
jo, niekam blogo nedare, dabar 
eis pas savo Vieszpati. Ta
cziau vienas rūpestis tevargino 
senele. Kas bus su jos sūnumi? 
Bet ji žinojo kas bus su juo. Ži
nojo kad ir jis stovi prie amži
nybes slenksczio. Kūnas sustirs 
bet kas bus su jo siela, vargsze 
siela? Ar ji turės amžinai ken
tėti?... Senele meldėsi už sunu, 
gulinti toje pauzioje ligoninė
je. Pagaliau ji pasiszauke gai
lestingąja seserį ir padavė jai 
Szv. Jėzaus Szirdies paveiksbi- 
ka sakydama:

— Nuneszkite ji mano šune
liui. Sakykite, kad tai asz siun- 
cziu — jo motina... Sakykite, 
jog praszau kad jis gryžtu prie 
Dievo.... Praszau, praszau...

Kazys, kenitedamas baisiau
sius skausmus pradžioje keikė
si ir dejavo, reke isz skausmo. 
Besikamuodamas prisiminė sa
vo jaunyste, motute, laimingus 
metus, pagaliau savo bjauru 
gyvenimą, paskutine naktį ir, 
labai susimanstes, galvojo o 
szirdis virė; jis jaute rėikala 
gryžti... Pagaliau suspausta 
szirdimi iszpasakojo kunigui 
visa, visa. Laiminanti ranka 
Užganytojo vardu atleido nuo
dėmės.

Atėjo vakaras, atėjo tokia 
pat tamsi naktis, kokia buvo 
priesz keletą dienu. Motina ir 
sūnūs baigė savo žemes kelio
ne. Abudu skyrėsi nuo žmonių, 
ėjo pas 'geraji Iszganytoja. Mo
tina džiaugėsi kad neveltui 
kentėjo ir meldėsi: Jėzaus Szir
dis viską sutvarkė.

—Laivas.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Skaitykite “Saule”
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Adresus Gyvenimo

—Oi, varge, oi...
Petras Užtraukė Kaži isz po

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena' 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

PLATINKIT!
SKAITYKIT

LINKĖJIMAI
DEL KALĖDŲ IR 

NAUJU METU!

Lietuviu kalboje ir 
busite užganėdinti! Jai- 
gu jumis patiks parody
kite savo draugams, 
Po 10c; 3 už 25c., arba 
20 už $1.00, su konver- 
toms. Nelaukite ilgai!
Pirkite dabar priesz 

:: laika! ::

SIENINIAI KALEN
DORIAI, del saves ar
ba in Lietuva pasiunsti. 
23 % coliu ilgio x 15 col. ploczio.

Po 25c. arba 5 už $1.00.
StSU Prisiunskite Money-Orde- 
ri arba pinigus per Registravo- 
ta laiszka. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele^ 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25 
“SAUE” - MAHANOY CITY, PA.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR

Federal Deposit Insurance
Corporation

---- $----v r ’•> ; j:. i.
Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

*3" Neužmirszlcite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už
mirs zo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! Į J
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sutemus sugryžo ir ūkinin
kas nuo sunkaus darbo. Jis pri
ėjo prie lovos ir persitikrinęs 
kad motina dar gyva, užklausė 
sergėtojos:

“Kaip einasi jai?”
Kaip visada, kada jo motina 

ne,gerai jautėsi, taip ir szi kar
ta buvo jo baisas ramus. Pa
siųsdamas dabar sergėtoja na
mo tarė dar jai:

“Rytoj ryte, ant penktos va
landos, tamista turi jau ežia 
būti!”

Rape atsake: “Lygiai ant 
penktos busiu czionai!”

Antra ryta, vos saulei pate
kėjus, jau ir Rape lygiai ant 
ipenktos valandos pasirodė. Ho
nore valgė užkandi kuri jis 
pats pasigavines buvo o tada 
ėjo vela in lauka. Iszeinant jam 
sergėtoja tare in ji:

“Na, ar tamistos motina dar 
gyva, ar gal ji jau atsiskyrė su 
sziuo •pasauliu?*’’

Bet jis lyg klastingai prata
rė:

“E, jai sziadien net kur kas 
geriau!”

Isztares tai skubinosi in lau
kus.

Neramiai prisiartino dabar 
sergėja prie ligones kuri gulėjo 
nesijudindama. Jos akys buvo 
iszplesztois, rankos gulėjo ant 
patalu lygiai taip, kaip vakar 
vakare Rape buvo palikusi.

Dabar tiktai ji persitikrino 
aiszkiai kad szitas ligones pa
dėjimas gali dar kokias asztuo- 
nes dienas nusitęsti o prie szi- 
to persitikrinimo jos szirdis 
meszlungis'zkai isz piktumo su
sitraukė. Baisus piktumas per- 
eme ja priesz ūkininką kuris 
ja taip klastingu budu prigavo 
bet dar didesnis piktumas pa
ėmė ant ūkininkes, kuri kaip 
kokia ragana, niekaip nenorėjo 
numirti. Ji vėl užėmė savo dar
bą bet jos akys jau daugiau rie- 
nusikreipe nuo raukszleto ligo
nes veido.

Ant pusrycziu vėla sugryžo 
Honore isz lauko. Jis ant sergė
tojos padare toki inspudi lyg 
rodos butu visu kuo užganė
dintas. Pavalgęs iszejo vela in 
lauka. Oras buvo toks gražus, 
kaip tik javams vežti.

* * *
Rape kaskart vis apėmė ne

Geri Patarimai
— Jeigu ergeliu je'szkosi, 

tai tikrai juos surasi.
— Mergos Itaji jauniki senu 

vadys, katras joms teisybia in 
akis pasakys.

— Kada žmoglui blogai pa
siveda, tai ant praeities atsi
mena.

— Vyras, katras su mote- 
ria nesibara, tai yra iszmintin- 
gas visada.

— Pasakyta tau slaptybe 
dalaikyk, niekam ne žodeli ne
sakyk.

— Darykie del kitu gero 
kanuodaugiausia, o pats reika- 
laukie nuo kitu kuomažiausia. 
šia.

— Iszmintingas žmogus ne
nori buitie jaunu.

— Tas, kuris mėgsta ap- 
jūodint kitus, daro pakula per 
vėlai.

— Ko’žnas yra iszmintingu 
po laikui ir gailesį už nusidėji
mus.

— Gyvenimas yra brangus 
įr del tu, katrie turi visokias

doresni jausmai. Kiekviena mi
liutą, kuri, jai beserg’stint ne
numarinama ja moterį, praslin
ko, jai buvo jau pražudytas lai
kas o sykiu ir pražudyti pini
gai.

Jeigu ji butu elgusis pagal 
savo szirdies velijimą, tai nie
ko nelaukdama butu nemirsz- 
tancziaja sene užsmaugus. Juk 
tam buvo tiktai gerkles suspau
dimas reikalingas ir tokiu bu
du kvėpavimui, kuris ir taip 
jau palengva ėjo o ypatingai, 
kad jis jos brangu laika ir pini
gus prarijo, butu gala pada
rius o tuo ir senukes gyvas- 
cziui.

Bet tuojau ji atsiminė kaip 
tokia pagelba mircziai jai gali 
pastoti pavojinga ir todėl pra
dėjo maustyti, ar neatras koki 
nors geresni būda užbaigimui 
senes gyvaties; galu gale rado 
ir tame rodą.

Ji prisiartino prie lovos ir 
užklaUse ūkininkes:

“Ar matei jau, tamista, ka
da nors gyva velnią?”

Mirsztanczioji prasznibžde- 
jo nusistebėjusi; “Ne!”

'Sergėtoja pradėjo pasakot. 
Ji užvede kuObaisiausias ir 
kuobjauriausias pasakas steng
damosi įtuomi nusilpnyti ligo
nes nervus ir pajautimus dar 
labiau sujudintu ir per tai kiek 
galint, invaryti baimes, užtik
rino, kad prie kiekvieno mirsz- 
tanezia velnias atsilankęs ir 
tai visada kelias minutaš 
priesz myri. Paprastai turi jis 
szluota arba .szalke rankose, ant 
galvos didelius ragus ir visa
dos nesivietiszkai rėkia. Dabar 
ji pradėjo skaityti visus tuos, 
kuriems bemirsztant velnias 
pasirodęs. Suminavojo didele 
daugybe vardu. Szitas pasako
jimas ir gazdinimas sergėtojos 
padare ant senosios moteres 
didi inspudi ir dėlto ji pradėjo 
nerimoti. Ji pradėjo lovoje kru- 
itintis ir rankas nerviszkai ju
dinti ir stengėsi isz visu pajie
gu nors kiek galva nuo priegal
vio pakelti idant matyti ar nė
ra ko keisto grinczioje.

Besijudinant seniai prapuo
lė 'staiga už lovos galo sergėto
ja. Iszsiemus isz drabužiu sze- 
pos didele skepeta apsigobė su

ja. Tada užsidėjo ant galvos' 
puodyne. Szita puodyne buvo 
su įtrims kreivoms kojoms ku
rios dabar iszrode lyg isztikro 
butu ragai. In deszine ranka 
pasiėmė didele szluota o in kai
re nusitvėrė skardini kibirą, 
kuri be pertrūkio in augsztij 
mete. Su barszkejimu, pana- 
sziu in griausmą, nukrito jis 
ant aslos. Dabar užsilipus ji 
ant kėdės praskleidė uždanga, 
pritaisyta prie to galo lovos 
kur buvo atkreiptos ligones ko
jos. Tokiu budu ji 'senajai ūki
ninkei pasirodė staiga ir lygiai 
tokia, kaip ji jai apraszinejo 
velnią. Nesvietiszku balsu rėk
dama darė ji priesz akis mirsz- 
tanczios su szluota grūmojimus 
ir szmekszcziojimus. Su didžiu 
iszgascziu- ir nedasiprotejimu 
žiurėjo ligone ant szmeklos ir 
stengėsi isz visu savo pajiegu 
isz lovos atsikelti ir iszbegti. 
Su neiszpasakytu pasistengi
mu ji truputi pakele savo pe- 
czius nuo priegalvio, bet tuo- 
jaus sukrito su sunkiu atsidū
sėjimu ant patalu. Ji buvo jau 
numirus.

Užbaigus savo misija, Rape 
ramiai vela padėjo visus daig
ius in ju vietas. Szluota vela 
atsidūrė szepos kampe o skepe
ta padėjo ten, isz kur buvo pa
ėmus. Puodyne pastalte ji ant 
peteziaus o kibirą ant szepos; 
kede vela aitsidure savo ramioj 
senojoj vietoj prie sienos. Ap- 
siruoszus užspaude lavonui 
placziai iszplestas akis. Paskui 
pastate ant lovos bliuda su 
szvenstu vandeniu. Ant skry
nios buvo pritaisyta medžio 
szakele. Ji nuėmė ja, inmerke 
in szvensta vandeni ir itada at
siklaupė szale lovos. Isz giliau
sios szirdies pradėjo kalbėti 
maldas už numirusius, kurias 
per ilgmetinius atkartojimus 
ji jau seniai ant atminties isz- 
mokus buvo.

Kada vakare Honore isz lau
ko sugryžo, rado ja tebesimel- 
džianezia. Tuojaus iszrokavo 
jis, kad ji dar 20 sousu pervirsz 
uždirbo. Ji ligoni tiktai dvi die
nas sergėjo o ne vienos nakties, 
už ka iszviso pripuola tiktai 
penki frankai. Bet jis vis-gi 
turėjo jai szeszis frankus už
mokėti. (Galas.

Sunkenybes.
— Žmonys tankei nusi- 

skriaudžia patys save kurie 
skriaudžia kitus.

— Tas kuris szalinasi nuo 
ledo, niekad nepaslysta—sza- 
linkis nuo pirklybiu tai nepa- 
pulsi in bloga.

§ Dabar randasi apie 3,500 
pacztu Meksikoj kurie peržiūri 
kas minulta po 600 laiszku.

SUNKUS ATSAKYMAS.

— Dede, del ko viena syki 
sako, jautis, tai vėla karve, tai 
verszis — iszdek man tai.

— Tai matai taip yra, ma
no vaike: Karve, tai kaip moti
na, bulius kaip tėvais, o verszis 
talip kaip vaikas.

— Na, o jautis, dede?
— Jautis mano vaikeli... 

jautis.. .kaip ežia tau pasaky
ti? Matai, jautis... tai... su
pranti, tai nevos tai.. .jautis!

— A-lia, o-ka!... Jau asz 
žinau!... Tai gal taip kaip 
tu dede!...

Mrs. Henry M. Roberts Jr., 
pirmininke Dukterų Ameri- 
koniszkos Revoliucijos drau 
guves, kurios apvaiksztines 
savo 50-tas sukaktuves mies
te Washington, D. C.

’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

BALTRUVIENE

Pirmininke Kareiviu
Dukterų

J^ITADOS, ’labai senei, gy veno 
tarp dideliu kalnu ir girtu 

senyva pora žmonių. Jis buvo 
geraduszis, o ji tikra ragana ir 
liežuvninkė. Norints boba bu
vo labai pikta bet pergyveno 
su savim sziaip taip savo ilga v. ■amzi.

Viena diena, 'kada senukas 
sėdėjo prie grinczeles, kaip pa
prastai darydavo, paregėjo 
kaip varnas leke paskui žvirb
li norėdamas ji sudraskyti. Se
nukas gailėdamasis žvirblio, 
priszdko in pati laika ir atgyne 
ji. Mielaszirdingas senukas, 
paėmęs maža žvirbleli, nunesze 
in grinczele ir indejo in kletka 
kur neužilgio žvirblelis apsi- 
malszino ir pradėjo czirpt link
smai.

Senelis turėjo daug links
mumo isz iszminties žvirblio o 
ypatingai matydamas1 dideli 
prielankumą del jo, pamylėjo 
paukszteli szirdingai.

Bet ne taip buvo su jo moto
re. Sena, nuolatos pikta ir ne
užganėdinta isz nieko, pradėjo 
labai neužkentet paukszteli ir 
užvydet seniui jog taip prisiri- 
szo prie tojo mažo sutvėrimo. 
Karta kada sene skalbė prie 
lango ir atneszus krakmolą pa
state ant suolelio, žvirblis isz- 
leke iszkletkos ir pradėjo krak
molą lesti. Sene pasiuto isz pik
tumo, pagriebė mažulėli in vie
na ranka o su kita paėmė žirk
les su kurioms nukirpo žvirb
lelio liežuvi.

* * *
— Na, jau nors karta nustojo 

tavo czirpejimai — suriko ne
dorėle.

Žvirblis itaip baisei sucypė 
iisž skausmo jog boba su baime 
paleido žvirbli kuris iszleke 
per langa in platu svietą.

Kada po kokiam laikui senu
kas sugryžo namon, boba apsa
kė jam visa atsitikima ir da 
prideczko iszkoliojo ji, jog dy
kai praleidinejo ant tokio dy
kaduonio.

* * *
Senukas taip tuom atsitiki

mu susirūpino jog iszkoliojo 
boba lyg paskutiniu už toki pa- 
sielgma su nekaltu paukszte- 
liu, neturėdama jokios miela- 
szirdystes ant Dievo sutvėri
mo ir už tai ja laukia didele 
dangiszka bausme.

Po tam iszejas laukan, pra
dėjo dairytis, ar kur ne užtė
mius savo mylimo žvirblio ir 
paszauks pas save adgal. Taip 
darydavo kas diena bet žvirb
lio niekur neužtemino.

Daug laiko nuo tojo atsitiki
mo praslinko. Senukas labai 
liūdėjo paskui žvirbleli ir ant 
galo nutarė eiti in svietą jesz- 
koti savo mylimo’ prietelio. Pa
siėmęs kelis szmotelius duo
nos ir ryžiu, nuėjo in didelia 
girria kur pradėjo jeszkoti po 
krumus žvirblio. Po keliu die
nu keliones, priėjo prie stebėti
nai puikaus palocio su puikiu 
sodu, kuri pirma nebuvo rege- 
jas. Prie palociaus stovėjo mer
gaite su meilingu nusiszypsoji- 
mu. Priejas prie vartelių pa- 
szauke nudžiugus in seneli.

— Ineik, mylimas senas ma
no prieteliau! Juk ant galo ma
ne suradai. Asz esmių tuom 
žvirbliu kuriam iszgalbejai gy
vastį nuo varnos ir davei prie
glauda po savo past ogia.

* * *
Senukas suplojo delnais isz 

džaugsmo ir negalėjo atsidy- 
vyit viskuom ka mate. Mergaite

Arti Pittsburgo viena bobele 
atsirado, 

Badai su palaidūnais gyveno, 
Vyras tosios nelabos ir vaiku 

iszsižadejo, 
Daugiau su laja boba gyventi 

nenorėjo, 
Dabar vaikuczei nuogi ir bada 

kenezia, 
Verkia duonos ir valgyt 

meldžia, 
Toji nelaba dabar per naktis 

guzute varo, 
Isz to sau nieko nedaro,

Ka ji fenais su prielaidiniu 
iszdaro.

O tu begedi, viską ant tos 
nelabos praleidi, 

Per dienas pats ne ėdi, 
In darba kaip szuo basas eini, 

Neturi ne surduto gero ant 
kupros, 

Ne kepures ant galvos.
O tu antras seni, 

Be sarmatos, besmegeni, 
Vaikus ir paezia Lietuvoje 

turi, 
Ant ju verksmo nežiūri, 

Pati su vaikais gromata 
atleidžia, 

Su aszaromis pagialbos nuo 
tavęs meldžia, 

Ir su vaikueziais bada kenezia.
Tas labai negerai, 
Sufeipraskit gerai, 

Ir tu motin, geriau in laika 
susipraskie, 

In akis vyram nelyskie, 
Turėjai gera vyra kuris tave 

pamėtė, 
Norints ilgai jau nuo tavęs 

kenite, 
Mel'Skie Dievo atlaidos, 

O vela tavo vyra tau atiduos, 
Jeigu greit nepasitaisysi, 

Tai perkūnas in tave pataikins.
* * *

Filadelfijoj, szirdeles, buvo 
imeninos, 

Ant kuriu suėjo 12 vaikinu ir 
8 merginos, 

Buvo kelios baczkutes, 
Ir guzutes kelios bonkutes. 
Vyrai kaip gaidžiai apie mer

ginas tupinėjo, 
Gere paltys ir joms davinėjo, 
Vieni su merginoms dainavo, 
Kiti isz tolo žiūrėdami 

sznairavo,
Be to, dvejetas kasžin isz kur 

pribuvo, 
Su ikureis szlektai atsibuvo.

Maitele, negražei padare, 
Bjaurus szposelius vare, 
Sztai netrukus vaikine, 

Kilo ir musztyne, 
Szoko namu bosas ant bur- 

dingierio, 
Kad baliuką iszkele, užmuszt 

norėjo, 
Gaspadine, kuri buvo užmigus, 

pabudo, 
Szoko ant vaikino abudu, 
Kėdžių kojos darbe buvo, 
Iszltikruju puiki vaina 

atsibuvo.
Tai tau imeninos, 

O begėdžiai, o padlinos,
Gala jau gaukite, 

Jeigu kitaip nemokate, 
Tiktai susieja pesztis, 

Kaip žvėris ėstis.

§ Amerika sudeda in bleszi- 
nes daugybe visokio maisto nes 
kas minuta sudeda in bleszines 
ir bonkas net puse milijono 
svaru. SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

^Užkerėtas Žvirblis
pasodino ji prie ‘ stalo pavie- 
szindama skaneis valgeis ko
kiu da savo gyvastyje nebuvo 
valgęs. Laikas taip mielai pra
ėjo jog ne nepasijuto1 jog per
buvo fenais visa sanvaite. Ant 
galo atsiminė jog reikia su- 
gryžti namon ir pradėjo reng
tis in kelione. Atsisveikinejo su 
aszaromis su mergaite kuri ji 
paėmus už rankos tarė:

— Ka tu sau mistini, jog asz 
tave leisiu be jokios dovanos?! 
— atneszdama su savim dvi dė
žės, viena maža o kita didelia 
ir sunkia. Senukas kaipo visa
dos, būdamas neguodus, iszsi- 
rinko sau mažesne dežuke, atsi
sveikino szirdingai ir leidosi 
namon.

* * *
Su skaudanezia szirdžia ėjo 

senukas namon, mielindamas 
koki pasveikinimą aplaikys 
nuo savo moteres. Galima su
prasti koki priėmimą aplaike 
kada ženge per slenksti savo 
grinczeles. Boba paleido savo 
burna kaip pekla.

— Tegul sau bamba, — pa
misimo senukas, — kaip pails 
tai nustos.

Malszei sau prikimszo pyp
kute, užsidegė ir atsisėdo’ ant 
suolelio, mislindamas apie 
žvirbleli ir meilinga mergaite 
kuri ji taip szirdingai priėmė. 
Taip mislydamas dirstelėjo ant 
laikytos rankoje dėžutės. Pa
imtas akyvumu pradėjo ja ati
darinėti. Kada atidarė antvo
žą, ugninei spindulei pasirodė 
isz jos: dežuke je radosi auksas, 
deimantai ir kitoki brangus 
žemeziugai. Sene paregėjus tai, 
priszoko prie jo ir pradėjo isz- 
iminet deimantus klausdama 
isz kur paėmė tiek brangeny
bių. Senukas meilei apsakė vis
ką o kada daejo prie to, kaip 
jam davė iszsirinkt viena isz 
dvieju dėžių o didesne paliko, 
boba vos nepasiuto isz piktu
mo, pradėjo jam visaip iszmis- 
linet jog 'buvo kvailas kad ne
paėmė didesnes dėžės. Senukas 
turėjo jai apsakyti kokiu budu 
užėjo pas mergaite ir kelia ku- 
riuom ėjo. Daug nemislindama, 
apsirenge in geriausias szlebes 
ir leidosi in kelione. Kada pri
ėjo prie palocelio, szirdis jai 
pradėjo plakti kaip kūjis bet 
apsimalszinus inpuole in vidų, 
rodos in savo grinezia.

* * *
Szimtai žvirbliu nusistebėjo 

tokiu atsilankymu nepraszyto 
sveezio o stebuklinga pana pa
žinus joje savo nevidoną, ilgai 
rodavojosi su savo draugais 
ka pradėt ir kaip turi priimti 
laja ragana. Kitaip neiszpuole 
kaip priimti ja svetingai nes 
buvo tai motere jos prietelio.

Priėmė ja prigulineziai, pa
valgydino visokeis valgeis, 
manydami jog neužilgio apleis 
palociu ir eis sau namon. Bet 
kur tau!

— Ar nebusi taip gera pado- 
vanot man kokia dovanele ant 
atsiminimo? — užklausė tie
siog sena boba.

— Su didžiausiu noru — at
sake pana.

Paliepė savo tarnams atnesz- 
ti dvi dėžės, taip kaip padare 
su senuku. Sena ragana būda
ma godi, iszsirihko sau dides
ne, paėmė ant pecziu, iszbego 
isz palociau's, nepadekavoda- 
ma už dovana ne neatsisveiki
nus su nieku.

Bet ne taip lengvai ėjosi bo
bai su deže. Kas kartas buvo 
sunkesne, taip, jog godi boba 

stenėjo ir tankei turėjo sustoti 
ant pasilsėjimo, tik mislis jai 
dūduodavo pajiegu, jog dežeje 
randasi dideli sikarbai ir po 
daugeli sunkenybių ant galo 
dasivilko prie grinczeles. Ne- 
atsilsedanul pagriebė kirvi ir 
su didžiausiu akyvumu sudau- 
ahtvoža. Bet nelaime! Vietoje 
dideliu skarbu iszszoko isz 
skrynios baisus smakas isz ku
rio nasrų pasipylė ugnis. Szoko 
ant nedoros bobos ir sudraskė 
ant szmoteliu.

Senukas dekavojo stebuklin
gai panai už nubaudima go
džios raganos ir paliuosavima 
jo nuo pekliszko gyvenimo su 
ja. Pasistatė puiku narna, pri
ėmė keliolika tarnu ir gyveno 
laimingai isz turto padovanoto 
per jo mylima žvirbli—panos, 
kurios savo gyvenime niekad 
neužmirszdavo. • —F.B.

MIELASZIRDINGAS 
ŽMOGUS.

■ /
Ubagas—Esmių tėvas pulke

lio mažu vaikeliu, susimilda
mas apteik mane, o tuom nu- 
szluostysi ne viena aszara.

Mielas'zirdingasis — Nueikie 
pas mano paezia, ji duos tau 
kėlės senas skepetaites del nu- 
szluostimo tuju aszaru.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

m įtiekia visus ligai. Velniszkaa 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

- B - GĖLAIS
* *

J arba pradžia š
i SKAITYMO |
Į • '' Si ...tt... |
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:64 pus., Did. 5x7col.|
I Tiktai, 10c. |
i — ?
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Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

OKp VISOS TRYS 
KNYGUTES

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

_______________

Skaitykite “Saule”
_______________________ j
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Žinios Vietines
— Petnyczios vakara, 25ta 

Oktoberio, bus rodomi kruta- 
mioji paveikslai Szv. Juozapo 
svetainėj, 7:30 vakare o inžan- 
ga tiktai 25c. Priek tam bus da
linama kava ir užkandžiai vi
siems kurie atsilankys ant pa
veikslu.

—■ Ponas Jonas Petrauskas 
isz Castle Poinlt, N. Y., kuris 
kitados gyveno Mahanojuj bet 
sziadien randasi United States 
Veterans Home del kareiviu, 
nes radosi kariuomeniszkoje 
tarnystoje, lankėsi ana diena 
pas savo sesute ponia Mare Na- 
vakiene ir ponia Andruliene, 
mieste. Ponas Petrauskas yra 
senu skaitytojam “Saules” to
dėl atlankė redakcija kada bu
vo mieste. Acziu už atsilanky
mą.

nuo 2 vai. lyg 3-czios vai. po 
piet. Kožnas ateivis turi užsi- 
ręgisltruoti lyg 26-tos d. De- 
cemberio. po kausmia.

— Gyventojai ant West 
Maple ulyczios užprotestavojo 
miesto kosulmonams kad but- 
legerei pradėjo iszkasinet ang
lį isz po vietų ant kuriu stovi 
ju namai ir kerszina sugriuvi
mu virszunes žemes.Burmistras 
padare tyrinėjimą ir persitikri
no buk butlegeriavimas ne yra 
taip pavojingas kaip sau gy
ventojai perstatineja.

— Vietinei Žydai apvaiksz- 
tines diena apgailestavimo už[ 
savo nusidėjimus — Yom Kip-| 
pur. Ypatingai szimet mels Die
vo kad ant ju susimylėtu laike 
szios kares ir apsaugotu nuo 
persekiojimu. Yom Kippur pri
puola Nedelioje.

SHENANDOAH, PA.

Mažiulelei Biznierei I Isz Visu Szaliu $2.00 Vertes Knygų už $1.00
-----♦  Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri

A TQITIK' TM A Q T A IK I? 1 0 aP^a^sJ^te knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
A1 OI 11K11V1A5 LAIKI- Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

VINCZEVONES :
NEPAPRASTAS ATSITIKI 
KIMAS IR TIKĖJIMAS IN 
BURTUS, VOS NEPERSKY- 

RE JAUNAVEDŽIUS.

Pui- 
404 
50c 
kri-Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus. 35c
Vaidelota, apisaka isz 

puses szimtmeczio,

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną, 
61 puslapiu ................................ 15c

— Ana diena stojo priesz 
valdiszka suda, Filadelfijoje, 
deszimts kaltininku už apgau- 
dinejima valdžios parduodami 
svaiginancziu gerymu. Tarp 
tuju kaltininku buvo ir Hyman 
Rockman isz New Ringgold ir 
Mikolas Szvarca, Lenkas, isz 
Morejos, kurio namas nesenei 
fiudege, Jonas Klimo, isz Coal
dale ir Jonas Bohina, isz New 
Ringgold, Pa. Visi likos nubau
sti nuo menesio lyg 15 mene- 
jsiu in kalėjimą.

—• {Skiriasi nuo mus seni 
gyventojai kurie pergyveno 
daugeli metu tarp mus. Jau
nesnieji užmirszta juos ir nesi
rūpina .apie ateinanti gyveni
mą. Neužilgio nelaba mirtis 
paims ir likusius senukus isz 
tarpo musu ir dings visa at
mintis paskui juos.

— Subatoje pripuola Ko
lumbo Diena anlt atminties at
radimo Amerikos, taja diena, 
per Kristupą Kolumbą, 1492 
mete. Ne visos valstijos szven- 
czia taja diena.

— ■ Paežiui© redaktoriaus 
“Saules”, F. Boczkausko, jau 
sugryžo isz Geisingerio ligon- 
butes, Danvilleje, Pa., jausda
masi daug sveikesne ir drūtes
ne ant pajiegu.

— Ponia Jeva Kastanavi- 
cziene ir sūnūs Vincas, isz 
Frackvilles, Pa., lankėsi mies
te ir prie tos progos atsilankė 
in rėdysite “Saules,” nusi
pirkdama daug istoriniu kny- 
gulcziu nes ponia Kastanavi- 
c'ziene labai myli skaityti isto
rijas spausdintas “Saules” 
spaustuvėje.

— Ponas J. Kralikauskas, 
ponia Helena Paparltiene, isz 
Newark, N. J., ir ponia J. Pipi
riene, isz Bloomfield, N. J., mo- 
toravo dalyvauti laidotuvėse 
Jevos Augustaitienes, 615 W. 
Spruce uly., kuri likos palaido
ta Seredos ryta. Ponas Krali
kauskas yra gerai žinomu biz
nierium, Newarke, kuris isz- 
dirbineja minksztus gerymus 
po vardu Golden Star Bottling 
Wonks, 93 Warwick St., New
arke. Ponas Kralikauskas ne- 
užmirszo atsilankyt in redak
cija “Saules” kuria skaito nuo 
daugelio metu ir yra tikras 
“busteris” tojo laikraszczio. 
Acziu, senas drauge, už atsi- 
lankyma.

— Ant susirinkimo angle- 
feasiu Lokalo 1510, likos nutar
ta kad darbininkai sugryžtu in 
dauba Delano kasyklų Spring
dale je.

—• Registracija ateiviu lik
os permainyta vietiniam pacz- 
te kaip: dabar registruos nuo 
10 yal. isz ryto lyg 12 vai., ir

— Alberta Subacziute, 235 
S. Gilbert uly., likos suriszta 
mazgu moterystes su Feliksu 
Bagdanaviczium, Elkton, Md.

— Ashlando ligonbuteje li
kos padaryta operacija Marei 
Minkeviczienei o Locust Moun
tain ligonbuteje padaryta ope
racija Edvardui Szerakui.

— Ana diena garnys altisi- 
lanke pas Miknius Gregonius, 
208 Schuylkill Ave., palikda
mas drūta ir sveika sūneli.

Mount Carmel, Pa.—Ana sa
vaite, kada tai losze futJbole 
taip Mahanoy City ir Mt. Car
mel kliubu, daugelis žmonių 
patemino ant artymo kalno de
ganti Voki'szka svastiko ženk
lą. Policija pradėjo tyrinėti 
kas’ tai padare ir pasisekė 
areszlavoti tūla Amerikonisz- 
ka-Vokieti ir in tai likos inki- 
vinklioti kiti Voikiszkos kilmes 
vyrai kurie 'bus aresztavotais.

— Ant tilto vedanczio in 
miestą buvo matyt dvi Lietu- 
viszkos moterėlės einanezios 
svyruodamos ir vos nenusirito 
nuo tilto, kad nebūtu tūlas au
tomobilistas sustojas ir jas 
nuvedės nuo tilto. Automobi
listas blaivo taipgi Lietuvys ir 
apie tai mums pranesze. Ir tai 
buvo Nedėlios vakare.

Tamaqua, Pa. f Katre Mel- 
vieziene, 74 kuri kitados gyve
no William Penn, mire Utar- 
ninke namie, 222 Bowe uly. Ve
lione gimė Lietuvoje ir pergy
veno Amerike daugeli metu. 
Prigulėjo prie S.S. Petro ir Po- 
vylo parapijos. Jos pirmutinis 
vyras Juozas Bu'bnis mirė 28 
metai adgal o antras mirė 12 
metu adgal. Paliko keturis sū
nūs ir dvi dukteres kaipo ir vie
na seserį miesite ir 11 anūku. 
Laidotuves bus su bažnytinėms 
apeigomis ir bus palaidota ant 
Szv. Jurgio kapiniu Shenando- 
ry je._________________

Wilkes-Barre, Pa.— Du ang- 
lekasei D. Lacey, 39 metu, isz 
Wanames ir Reese Phillips, 28 
metu, isz miesto, likos uždusin
ti per gaza kasyklosia Nr. 19 
Waname kurios jau dega per 
septynis metus. Tosios kasyk
los priguli prie Glen Alden 
Coal kompanijos.

l7traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City

Mažiuleliu Biznierių seimas 
kuris atsibus 15—17 dienas 
Oktoberio, Chicago j, bus ve
damas per pirmininką De
Witt M. Emery kurio pa
veikslą czionais matome.

PAJESZKOJIMAS
Pajeszkau mano pusbrolio, 

Kazimiero Mikalausko, kuris 
1921 mete gyveno mieste Rock
ford ar Rockport ir nuo Ito lai
ko nieko apie ji negirdėjau kur

KAZ1MIERAS MIKALAUSKAS
jis dabar gyvena. Kas apie ji 
žinotu meldžiu man praneszti 
už ka busiu dėkingu. Adresas:

Peter Laužikas,
142 Chamberlain St., 

Plainsville, Pa.t.84)

DARBO ŽINUTES

Wilkes-Barre, Pa.— Lehigh 
Valleys kasyklų kompanija 
kerszina uždaryti nekurias 
anglių 'kasyklas, jeigu 'darbi
ninkai skaitl'iuije 2,500 Janes- 
villes ir Hazletono szafte nesu'- 
gryž greitai prie darbo ir už
baigs straika. Kompanija tvir
tina, buk turi didelius kasztuis 
ir trofina bizni per taji straika.

Scranton, Pa. — Matyt, kad 
saloje apylinkėje laikai pasige- 
rineje, kad Erie geležinkelis 
užkalbino 1,200 nauju angliniu 
ir tavoriniu karu nes biznis pa
sigerino ir gabena daugiau! tR- 
voi;o.

Sparrows Point, Md. — Dar
bininkai Bethlehem Laivu 
Dirbtuvėje sugryžo prie darbo 
po dvieju sanvaieziu strai'ko, 
isz priežasties kad kompanija 
nepripažino ju Unijos.

Kas Minuta
§ Amerikoniszki fabrikai 

padaro kas minuta po 40 auto
mobiliniu ratu.

§ Amerikoj randasi 18,000 
ziegorninku kurie pataiso laik
rodėliu už doleri kas minuta.

Mulllinger, Irlandija.—Laike 
vinezevones jaunos poreles 
Jameso Farley siu Morta O’- 
Shain, atsitiko nepaprastas at
sitikimas prie altoriaus. Rei
kia primyt, kad gyventojai Ir- 
landijos, da tiki in visokius bur 
tins ir senoviszkus paproezius, 
o tarp tuju randasi; nucitaka 
kuri norėdama namie turėti va
le ant visko, turi savo mylimui 
laike vinezevones tris sykius už 
minti jam ant kojos. Toki pata
rimą davė paslaptai motina sa
vo dukrelei, kada ji su savo 
mylimu stojo prie altoriaus, su- 
siriszti amžinu mazgu. .

Mergina stojus iszale savo 
mylimo prie altoriaus, nedra- 
sei siu kojele dalipstejo pėdos 
savo mylimo. Jaunikaitis tik
tai nusiszypsojo isz nerangumo 
savo mylimos; ■ kada sztai už 
minuitos pajuto sikaudesni uiž- 
minima ant kojos, ir tai patai
kė jam ant atspaudos įpirszto. 
Susiraukęs norėjo perserget 
mergina, bet (toji insidrasinus 
trecziu sykiu ir tai da smar
kiam užmynė ant pirsztu.

Jau to buvo per daug del 
jaunavedžio, kuris paszauke 
su dideliu piktumu ant visos 
gerkles: “Kas tau darosi?! 
Kaip tau režsziu per snuki, tai 
paminėsi visa savo gyvenimą!’ 
Svodbininkai nežinodami kas 
atsitiko, net pąstyro isz nusi
stebėjimo. Gimines merginos 
priszoko prie jaunikio, o kiti 
vėla szoko apgint jauniki ir 
pasidarė tikras sumiszimas. 
Kunigas perpykęs, apreiszkc 
kad szliubo neduos nes jeigu 
jau prie altoriaus pasidarė te
kis barnis, tai kas bus toliams 
juiju gyvenime?!...
Tada motina supratus kad isz 

to bus negerai, pradėjo verkt 
ir melsti jaunikio kad jai do
vanotu. Žinoma, jaunikis my
lėdamas labai savo sužiedoti- 
nia, dovanojo motinai ir duk
relei. Vinczevone atsibuvo ir 
visi linksmai nuvažiavo namo.

isz-
Su pa-

35c

No. 101 Kapitonas Velnias, 
kus apraszį mas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 
minaliszka1

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk' rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere ; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.................................... 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................. 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas tuzki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu.......... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo isUins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurfis; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu.................................. 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini- 
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisgi atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ............................................. 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus....15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauezius; Isztikimas su
ms; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija;Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu..................................35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Eizbaininku. 45 puslapiu.. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas. 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 120
kas isz girnos ir Ant nemuno. 
puslapiu ..

No. 121 
Vaiki j ozai; 
ikialbtojas.

No. 123 
Stebuklingas
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. ■'.24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ......................................... 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu ................................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsi
ns prigauna. 58 puslapiu........

No. 132 Trys istorijos apie Ak 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka 
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20c

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu......................... .15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu ...................................15e

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus.. . 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................ 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu ...................................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ................................................. 15e

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins- 
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar 
Bernadjna.

paszaukt tęva zokoninka
61 puslapiu.............15c

Trys istorijos apie Vel-No. 145
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ...15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį.. 
Nikitas. 61 puslapiu ..................15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu.............20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ................................................15c

600 KINCZIKU UŽMUSZTA 
PER JAPONUS.

Hong Kong, Kinai.—Kinisz- 
ka laikraszcziu agentmra pra- 
nesza, buk praeita sanvaite a- 
pie 600 Kincziku likos užmusz- 
ir apie tūkstantis sužeista 
per Japoniszkus eroplanus, ku
rie užklupo ant miesto Kilmin
go. Nuo bombų užsidegė mies
tas kuris konia puse iszdege.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu> 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausis Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 22 
nakti. Visada turi pil- jg' 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio ’ 8 ’ 
Grabu. Laidoja nu- I 
milelius pagal naujau- | 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke į 
moterems. Prieinamos Į 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

Skaitykite “Saule”

Dvi istorijos apie Valu- 
58 

15c
Trys istorijos apie Trys 
Iszmintinga rodą; Ap- 

63 puslapiu...... 15c
Septynios istorijos apie 

zerkolas; Sidabrinis

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu...................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu.........15c

No. 152
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 
puslapiu ...................................   '

No. 153 Trys istorijos apie 
luti; Du broliai; Majoro duktė, 
puslapiu .

No. 154
nukas Spekulantas; Kryžius prie r- 
peš Vislos: Doras vaikinelis". 60 pus
lapiu .........................  15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizpola; Didis klastoris. 46 
puslapiu ......................... 15c

Trys istorijos apie Kaji- 
62 

. 15c
Gai- 

62 
. 15c

Trys istorijos apie Jo-

No. 158 Keturios istorijos api# 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu ......................... ,15c

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
p-e Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszktt 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api* 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, mei-■ 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25«

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu.........25c

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...................................10c

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis? 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydua 
vyras. 137 puslapiu....................25o

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu: 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaua 
didi! reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sunu* 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus...................... -....15c

No. 168 Devynios istorijos, se 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
ku skaitymu. Apie 100 pus........ 25«

No. 170 Asztuonios istorijos » 
pie Barbele; Mokytoj*; Velniszka,. 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė mrikaker- 
czlo. 121 puslapiu ...................... 25e

Ne. 171 Vieniolika puiku htori- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu.........25c

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..................... 15o

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15»

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi....................35c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrac 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai if 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslą 
Preke

“SAULE” 
Mahanoy City, Penna

ROOSEVELT’O CARAVAN SCHUYLKILL 
PAVIETE SPALIO (OCT.) 12-TA DIENA

F. Clair Roos, Virszininkas Programo Atlankys 
Visas Dalis Schuylkill Pavieto — Senatorius 

Joseph F. Guffey Dalyvaus Pottsvilles 
Susirinkime Pottsville Armory Svet.

Demokratiszka “Caravan” kuri pradės apvažinet Schuyl
kill Pavietą, 12-ta Diena Spalio—October, 1940 m., prasidės 9:30 
vai., ryte isz Tower City, Pa., ir užsibaigs su Demokratiszku 
Susirinkimu Pottsvillej, Pa. Kalbės žymus kalbėtojai isz 
apgarsinanezio automobiliaus, o programas parengtas sekan- 
cziai sziuose Miestuose:

— Amerikai kasztuoja ke
turi doleirei uždėti paminklus 
ant kapu mirusiu kas minuta.

9:30 ryte Tower City 2:30 po piet Gilberton
10:00 ryte Tremont 3:00 po piet Shenandoah
10:30 ryte Fine Grove 3:30 po piet Lost Creek
11:00 ryte Cressona 4:00 po piet Girardville
11:15 ryte Schuylkill Haven 4:30 po piet Ashland
11:30 ryte Orwigsburg 5:00 po piet Frackville
12:00 per piet New Philadelphia 5:30 po piet St. Clair
12:30 po piet Middleport 6:00 po piet Minersville

1:00 po piet
2:00 po piet

Tamaqua
Mahanoy City

8:00 po piet Pottsville

Toji Politikiszka “Caravan” bus del Prezidento Roosevel- 
to, Wallace, Guffey, Wagner ir Ross, kurie yra kandidatai ant 

kitu urėdu.

VAGIA ARKLIUS IR PAR
DAVINĖJA JU MĖSA.

Berlin,as Vokietija. — Daug 
arkliu huną pavogta konia kas 
diena, per nežinomas y patas 
mieste ir alpylinkeje, kuriu po
licija negali surasti ar nenori 
surasti, o tai isz priežasties, 
kad vagys užmusza arklius, su- 
pjausito, o mėsa parduoda žmo- 
niems už gerus pinigus. Vagys 
pamatia (kur stovinti arklį su 
vežimu, inseda ir nuvažiuoje su 
viskuom. Jeigu ka randa veži- 
muosia (tai parduoda. Polici
ja da nesuscke ne vieno arkla- 
vagio.

—■ Distilacijos arielkos ir ki
tu isvaiginaneziu gerymu pa
dirba tiek arielkos, kad naudo
je kas minuta po 400 išvarų ry
žiu.




